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Geachte griffier,
Bijgevoegde brief wordt vandaag door ons per post verzonden, wij sturen u deze nu alvast per mail toe.

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
Jacqueline Pronk-van der Noort

Personeelsadviseur/directiesecretaresse
Werkdagen zijn maandag en woensdag en donderdag tot 14.00 uur
T (033) 461 98 41 • jacqueline.pronk@jagersvereniging.nl
Amsterdamseweg 16 • Postbus 1165 • 3800 BD Amersfoort • www.jagersvereniging.nl
Nieuwsbrief
Schrijf in voor onze gratis, tweewekelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over jacht, jagen en
de Jagersvereniging!

Disclaimer
Dit bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen en dit
bericht te vernietigen.
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Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG
Tevens per e - mail naar statengriffier@ zeeland.nl

Postadres
Postbus 1165
3800 BD Amersfoort
Bezoekadres
Amsterdamseweg 16

3812 RS Amersfoort

Datum: 08 september 2016
Onderwerp: brief staatssecretaris en rapport evaluatie provinciale vrijstellingslijst

Geacht college,
Op 22 augustus jl. stuurde staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken u een brief

en rapport aangaande de evaluatie van de provinciale vrijstellingslijst voor overlast
veroorzakende wilde diersoorten. In deze brief spreekt hij de hoop uit dat het Alterrarapport u van nut kan zijn bij het opstellen van provinciale vrijstellingslijsten.
De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft het Alterra- rapport bestudeerd en
komt tot de conclusie dat het niet geschikt is om beleid op te baseren, omdat het
onvolledig, onvoldoende onderbouwd en op een essentieel punt ronduit
onwetenschappelijk is.
Het rapport is onvolledig en onvoldoende onderbouwd, omdat de gebruikte
schadecijfers uitsluitend betrekking hebben op uitgekeerde economische
landbouwschade De totale landbouwschade is veel groter dan het bedrag dat als

.

tegemoetkoming door het Faunafonds wordt uitgekeerd, onder andere omdat
beleidsregels van het Faunafonds bepaalde schades uitsluiten van vergoeding en omdat
kleine schades niet geclaimd worden vanwege het behandelbedrag en de
vergoedingsdrempel voor eigen risico (zie: Kosten en baten voor de landbouw van
schadesoorten, CLM-rapport 81 3 - 201 3 , Centrum voor Landbouw en Milieu, Culemborg).
Het Faunafonds heeft bij diverse gelegenheden ook aangegeven dat haar cijfers van
uitgekeerde schadevergoedingen niet gezien mogen worden als het totaalbeeld van de
faunaschade. Voorts blijven particuliere schade en natuurschade in het Alterra-rapport
geheel buiten beschouwing. Tot slot heeft men de kosten (tijd en geld) van preventieve
maatregelen niet meegerekend als schade.

Ook op het gebied van de preventieve maatregelen is het rapport onvolledig en
onvoldoende onderbouwd, omdat bij de genoemde preventieve maatregelen een
indicatie van de effectiviteit ontbreekt. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar
de effectiviteit van preventieve maatregelen. Het lijstje dat nu in het rapport staat kan
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slechts beschouwd worden als een theoretisch overzicht. Tot slot is reguliere jacht niet
meegenomen, noch getoetst als effectieve preventiemethode.
Het rapport is onwetenschappelijk op het punt van de geïntroduceerde term “ indicatieve
staat van instandhouding” Hoewel deze term eenduidig methodisch opgezet lijkt ( zie:
Het belang van Nederland buiten de Ecologische Hoofdstructuur voor soorten van de
Vogelrichtlijn en van bijlage V van de HabitatrichtHjn, Sovon-rapport 2013.01 5 , Sovon
vogelonderzoek Nederland, Nijmegen), staat die methodiek ter discussie vanwege de
subjectiviteit van twee van de vier onderliggende criteria. Dat betreft de bepaling van de
kwaliteit van de leefomgeving van een diersoort en het toekomstperspectief van een
diersoort Ook de gebruikte referentieperioden staan ter discussie. Een formele,
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wetenschappelijke evaluatie en internationale toetsing van deze term ontbreekt en de
beleidsmatige rechtmatigheid is daarmee twijfelachtig. Overigens valt her en der in het
Alterra- rapport het woord “ indicatieve” weg, waardoor het onterecht lijkt alsof daar de
formeel erkende Staat van Instandhouding uit de Europese Habitatrichtlijn bedoeld

wordt.
De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging verzoekt u het Alterra-rapport vooral te
beschouwen als een inventarisatie van de huidige kennislacunes en is graag bereid met
u samen te werken om de benodigde kennis te completeren.
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Drs. L. (Laurens ) Hoedemaker

directeur

